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Dankwoord d 

Hett dankwoord, die optie is er dus niet in Word97, maar goed, na zoveel jaar op het BCP, 
eerstt als student, OiO, nu dan toch mijn afsluitende dankwoord. 

Allereerstt wil ik mijn promotor bedanken, Karel, hartelijk dank voor de mogelijkheid die je 
mee hebt gegeven om te promoveren. Ik heb je mening altijd erg op prijs gesteld. Heel jammer 
datt het gist onderzoek op het BCP is gestopt! 

Joost,, dank dat je mijn co-promotor wilt zijn, het contact is nooit intensief geweest, 
maarr je was altijd bereid tot een vrolijke noot. 

Léoniee onze samenwerking was zeker niet saai. Onenigheid, kibbel de kibbel, maar 
ondankss dat, of misschien zelfs wel daardoor, heb ik (meestal) graag met je samengewerkt en 
wass het fijn werken in het lab. Veel succes, ik ben erg benieuwd wat je gaat doen. Wanneer 
gaann we weer eens zeilen? 

Mett Arle was duidelijk de top van de /£XT-mensen binnengehaald. Dank voor al je 
steun,, in het bijzonder de knip en plak training en discussies over suiker transport, het weer, 
eten,, etc. 

OpOp en top engels, Mike W., de man van de zero frans-influx, ik heb je enthousiasme 
dee laatste 2 jaren erg gemist. 

33 maanden ben ik samen met Mike S. eenzaam opgesloten geweest in een RA-lab te 
Delft.. Met onverwachte weemoed denk ik soms terug aan je zoetgevooisde stem (Mr. 
Nijlpaard).. Dank voor je uitmuntende triploos en (soms iets te) kritische benadering. In 
dezelfdee context (zie hoofdstuk 2) wil ik graag Pim, Jack, Marijke, Hans en Paul uit Delft 
bedanken. . 

Mij nn enige student, Merijn, het ging niet altijd even vlekkeloos (nee, die infectie ken 
ikk nog niet), maar je werk heeft zeker bijgedragen aan de opheldering van de functie van een 
suikertransporterr (zie hoofdstuk 3). Verder was het erg prettig dat we sommige hobby's 
deelden. . 

Ukk wil graag Thomas, Han, André TvS, en Peter P. van DSM-Gist bedanken voor al 
hunn wetenschappelijke (en niet wetenschappelijke) steun. I want to thank Thomas (and 
Carloss Gancedo) in particular for the very enjoyable collaboration that resulted in Chapter 5, 
andd the squash-lessons (I want to learn more). Verder wil ik DSM-Gist en Marieke S. 
bedankenn voor hun bijdrage aan de totstandkoming van het patent. 

Jorgee Anjos and Isabel Spencer-Martins thank you very much for your help with 
Chapterr 4. 

Bas,, ook al zo'n enthousiaste Yeasty-boy. Soms kan je me nog verbazen met 
uitweidingenn over gist en zijn glycolyse (hoewel het de laatste tijd steeds vaker muizen 
betreft)) tijdens enerverende partijtjes snooker, squash, poker of bier. 

Ling,, with you the lab was never empty. I hope you and your family are healthy and 
happyy in Beijing. 

Toenn was er plotseling Arthur, virtuoos met de chemostaat. Dank voor je secure 
werk! ! 

Mij nn buurvrouw in de herenkamer, Monique, het was altijd erg gezellig om met je te 
kletsen.. Jammer dat we niet meer proeven samen hebben gedaan. 

Dee altijd vriendelijke Jan B., dank voor je bijdrage aan het gistonderzoek. 
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Ledenn van mijn promotie-commissie hartelijk dank voor het doorlezen van mijn 
proefschrift. . 

Dee wil nog heel veel mensen bedanken, maar ben bang dat ik mensen ga vergeten, daarom nu 
iedereenn bedankt die mij de afgelopen 4 jaar heeft bijgestaan. Toch nog enige mensen in het 
bijzonder:: Rechien (er is thee!), Christof, Antonia, Raed en Pieter, de PTS-mensen, ik begon 
mee de laatste tijd steeds meer met julli e verbonden te voelen, naast al die hogere eukaryoten. 
Foreignn guests Frrrrank, Sandra, Laura, Jens and Pilar, thanks for the gezelligheid (ask Arle) 
inn the lab and outside. Marcel (squash en vermicelli), Johan (ik mis Eik en Linde), Boris 
(komm je weer roeien), Johann (MCA vraagbaak), Karin (altijd erg gezellig), Hans-Peter (nu 
hebb ik nog steeds geen rapid opname gedaan), Peter R. (thanks, for introducing me into yeast 
physiology),, Stéphane (thanks for all the hiking-trips, bis, bis), Hans Wff (dank voor de 
yeast-meetings),, Cordula, Barbara, Jacky, Louis, Jos, Frank, Guy, Andre B., Romeo, Jolanda, 
Jutta,, Jolein, Viktor, Femke, Hein, Lucinda, Martin, Wyanda, Ingrid, Peraette, Marajn, Piet 
P.,, Marjolein, Bondien en Ans, bedankt! 

Anne-Marie,, mijn lieve zus, fijn dat je paranimf wilt zijn. We hebben toch maar een mooie 
coverr gemaakt (tenminste, dat hoop ik op dit moment). Mare, goede vriend. Fijn dat je bij 
mijnn verdediging naast me staat! Vrienden en familie bedankt voor julli e steun en aandacht. 
Ouders,, lieve mama, lieve Peter dank voor julli e onvoorwaardelijke liefde. 

Enn Clara, allerliefste, jou neem ik mee van het BCP. Waar gaan we naar toe? 

mpC mpC 

Amsterdam,, december 2000 
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